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كلمة العدد
آفاق الغد

تتســـم مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة بقيـــم متأصلة فـــي مفهوم 
االســـتدامة، وينبـــع التزامنـــا هـــذا مـــن إيماننـــا بـــأن المؤسســـات التـــي ســـتحتفظ 
بمكانتهـــا فـــي المســـتقبل هـــي التي ســـتعمل علـــى تكييـــف أعمالهـــا ومواءمتها مع 

االحتياجـــات المتغيـــرة للعالـــم مـــن حولها.

وتتمثـــل رؤيتنـــا اليوم فـــي أن تصبح مؤسســـة البتـــرول الكويتية وشـــركاتها التابعة 
شـــريكا مبتكـــرا للطاقـــة، تقـــدم قيمـــة مســـتدامة وأداًء رائـــداً مـــن خـــال توفيـــر 
حلـــول الطاقـــة المســـتدامة والمتكاملـــة عالمية المســـتوى التي يحتاجهـــا عماؤنا، 
والمســـاهمة بشـــكل فاعل فـــي التنمية االجتماعيـــة واالقتصادية والبيئيـــة في بلدنا 

الكويت. الغالـــي 

تســـعى المؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة جاهـــدة إلى تحقيـــق تجربة ملهمـــة للقطاع 
النفطـــي حـــول العالم، وذلك عبر االبتـــكار وتحقيق إنجازات كبرى باســـتمرار ولبلوغ 
هـــذه الغايـــة، يبذل جميـــع أبناء القطـــاع جهودا متضافـــرة ويفعلون كل ما بوســـعهم 

للوفـــاء بوعودنا، ورؤيتنـــا لتحقيق التنمية المســـتدامة.

علـــى مـــدى األعـــوام الماضية أثمر نهج مؤسســـتنا طويـــل األمد وإعادة االســـتثمار في العمليات التشـــغيلية في تحقيق ســـجل حافل في أداء 
االســـتدامة فـــي عملياتنـــا ومنتجاتنـــا، وفـــي الوقت الـــذي نواصل فيه رحلتنا نحو مســـتقبل مســـتدام، فإننـــا نعمل على دعـــم طموحات الباد 

الراميـــة إلـــى أن تتبـــوأ مكانة دولية مميزة واقتصاد متنوع مســـتدام وبيئة معيشـــية مســـتدامة.

اآلن فـــي هـــذه المرحلـــة تقود المؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة بروح التعـــاون العالمي، وتســـعى جاهدة للتوصـــل إلى توافق فـــي اآلراء وتحقيق 
نتائـــج ملموســـة بشـــأن القضايا الحاســـمة المتعلقـــة بالحياة المجتمعية واســـتدامة المـــوارد، مع التركيز على تشـــكيل آفـــاق جديدة من خال 

تبني اســـتراتيجيات لمشـــاركة منافع االبتكار والتقـــدم التكنولوجي.

ينبغـــي أن نعتـــرف بأنـــه رغـــم الجهـــود المبذولـــة من قبـــل الجميع إال أن هـــذه الجهود يجـــب أن تكثف بما يناســـب حجم التحديات وســـقف 
الطمـــوح الـــذي نملكـــه برســـالتنا لتحقيق االســـتدامة التي نســـعى لها، لذا ندعـــو الجميع لتقييـــم الوضع الحالـــي وتحديد األولويـــات للمضي 
قدمـــاً واالســـتمرار في اســـتخدام أســـاليب مبتكرة لتســـريع تحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة وجعل ذلـــك أولوية قصوى، لنبنـــي اقتصادات 
تنمويـــة مســـتدامة ومجتمعـــات وقطاعـــات قـــادرة على الصمـــود في وجه األزمـــات، ولذلك نـــود التأكيد على أن المؤسســـة وشـــركاتها التابعة 
ستســـتمر فـــي تعزيـــز التعاون مع الشـــركاء االســـتراتيجيين، كما تتطلـــع إلى المضي قدماً فـــي الحوار البنـــاء والعمل المشـــترك على أولويات 
التنميـــة المســـتدامة لدفـــع عجلـــة تحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة محلياً وإقليميـــاً ودولياً مما ســـينعكس إيجاباً على تحســـين جودة حياة 

اإلنســـان وحماية البيئة.

فـــي هـــذا العـــدد مـــن مجلة نبض نســـلّط الضوء علـــى التحديات واإلنجـــازات والتحديثات الرئيســـية حول اســـتراتيجيتنا لاســـتدامة خال 
العـــام، فلقـــد حرصنـــا على إعـــداد تقرير االســـتدامة وفقاً لمبادئ المبـــادرة العالمية إلعـــداد التقاريـــر )GRI(، وهي المبـــادئ المعترف بها 

دوليـــاً واألكثر اســـتخداماً لـــدى إعداد تقارير االســـتدامة على مســـتوى العالم.

أخيـــراً نشـــكر كل مـــن شـــارك في صـــدور التقريـــر االول لاســـتدامة لمـــا تضمنه مـــن قصص نجـــاح ودروس مســـتفادة في مجـــال التنمية 
المســـتدامة، ونتطلـــع لمشـــاركة المزيـــد عن رحلتنا فـــي المرحلة المقبلـــة حول خارطـــة الطريق لاســـتدامة برؤية وطنية وشـــراكات عالمية، 
فاشـــك أن هنالـــك ثمـــة المزيـــد ممـــا علينا استكشـــافه وتعلّمه، واالســـتدامة اآلن جزء أساســـي من أعمالنا لـــذا نقدر دومـــا إفاداتكم ونثمن 

اهتمامكم.
رئيس التحرير 

فيصل جابر األحمد الصباح
نائب العضو المنتدب للعالقات 
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السيد: أحمد عبد العظيم الحمد

أحمد عبد العظيم الحمد:
انعكاســات إيجابية وقــــرارات دقيقة واعيــة

ترتكز سياســة االســتدامة على تلبية احتياجات 
الحاضر دون المساس بثروات ومقدرات األجيال 
القادمــة ومن منطلــق هذا المفهــوم العام 
ســعت مؤسســة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة إلــى تطبيق هــذه السياســة العالمية 
ودعــم اســتراتيجياتها 2040 مــن أجــل تعزيز 
ممارســات العمــل الفعالة وتوحيد مؤشــرات 
األداء والرؤى وتحقيق النمو المنشود بالقطاع 
النفطي لذا تم انشــاء اللجنة العليا لالســتدامة 
وحتــى نتعرف علــى تفاصيل عمــل اللجنة كان 
لنــا هــذا اللقاء مــع العضــو المنتــدب للموارد 
العليــا  اللجنــة  ورئيــس  البشــرية)بالوكالة( 

لالستدامة السيد " أحمد عبد العظيم الحمد" 
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في البداية نود التعرف على دور اللجنة العليا لالســتدامة 
في إعداد وتجهيز التقرير األول للقطاع النفطي؟

تتولــى اللجنــة العليــا لاســتدامة، والتــي تشــمل فــي عضويتهــا 
ســبعة أعضــاء مــن المؤسســة وشــركاتها التابعــة، مســؤولية رصد 
ومتابعة مؤشــرات األداء الرئيســية ذات الصلة بتقارير االســتدامة. 
وتقــع أيضــا علــى عاتــق اللجنة مســؤولية متابعــة اصــدار التقارير 
المســتقبلية بصفــة دورية. كمــا ان اللجنة تعد تقاريــر دورية بنتائج 
أعمالهــا وتوصياتها والتي يتم تقديمها للرئيس التنفيذي لمؤسســة 

البترول الكويتية السيد هاشم هاشم.
كثيــر من االســتراتيجيات تتغيــر وتتجه نحــو موضوعات 
محددة بعينها ... كما حدث في مؤسســة البترول .. فلماذا 
هــذا االهتمــام الكبيــر من جانــب القطاع النفطــي بإصدار 

تقارير االستدامة ؟ 
فــي اآلونــة األخيــرة أصبحت التنمية المســتدامة موضوعــاً هاماً 
فــي منطقــة الشــرق األوســط حيــث تعــد تقاريــر االســتدامة اليوم 
إحدى األدوات الفاعلة لتقييم التزام المؤسســات في مجال التنمية 
المســتدامة، ومــدى مســاهمتها وتعاونهــا مع الجهــات ذات العاقة 
في هذا المجال. وينبثق التزام مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة بإصــدار تقارير االســتدامة من إيمانها المطلق بالشــفافية 
والتواصل مع كافة الجهات عن خطط القطاع النفطي وأدائه، ليس 
علــى الصعيــد االقتصــادي فحســب، ولكن علــى الصعيديــن البيئي 

واالجتماعي أيضاً.

سياسة االستدامة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة

ُتبــِرز سياســة إعــداد تقاريــر االســتدامة هــذه التزامنــا بضمــان اإلدارة الفّعالــة والتواصــل المؤثــر بشــأن أدائنــا فــي المواضيــع االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
ــة  ــط باالتجاهــات المحوري ــا يرتب ــا كم ــا ورســالتنا وقيمن ــا برؤيتن ــا وثيًق ــر االســتدامة ارتباًط ــزام بإصــدار تقاري ــط االلت ــا. يرتب لجميــع أصحــاب المصلحــة لدين
الســتراتيجية المؤسســة لعــام 2040. ومــن خــال التزامنــا بإصــدار تقاريــر االســتدامة، نســعى فــي مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة إلــى لعــب دور 

هــام فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة 2035 )كويــت جديــدة(.
تنطبــق هــذه السياســة علــى مؤسســة البتــرول الكويتيــة والشــركات التابعــة لهــا فــي كل مــن قطاعــات االستكشــاف واإلنتــاج )Upstream(، والنقــل والتســويق 
العالمــي )Midstream(، والتكريــر والبتروكيماويــات )Downstream( داخــل دولــة الكويــت وفــي المناطــق األخــرى التــي نعمــل بهــا. لــذا نأمــل مــن جميــع 
الشــركات التابعــة لنــا ومــن موردينــا والمشــاريع المشــتركة الخاضعــة لرقابتنــا التشــغيلية أن تحقــق التوافــق مــع هــذه السياســة وااللتزامــات الــواردة فيهــا كمــا 

نصــت عليهــا هــذه الوثيقــة.

لتحقيق طموحاتنا، نستمر بااللتزام بما يلي:
المســاهمة فــي النمــو االقتصــادي: خلــق نمــو اقتصــادي مباشــر وغيــر مباشــر مــن خــال تطويــر المحتــوى المحلــي، كمســاهم رئيســي فــي االقتصــاد   •

ــي. ــي الكويت الوطن
ــات  ــدر واالنبعاث ــل اله ــال تقلي ــن خ ــة م ــى البيئ ــا عل ــلبية لعملياتن ــار الس ــوث واآلث ــن التل ــد م ــة: الح ــى البيئ ــغيلية عل ــات التش ــار العملي ــل آث تقلي  •

ــؤ. ــال وكف ــكل فع ــوارد بش ــتخدام الم واس
تعزيــز ممارســات العمــل الفّعالــة والعمــل المناســب: اعتمــاد ممارســات العمــل التــي ُتعــزز العمــل المناســب وتســاهم فــي تطويــر موظفينــا والمقاوليــن   •

والمحافظــة علــى الصحــة العامــة لكليهمــا.
التواصل مع المجتمعات المحلية: تقييم تأثير عملياتنا على المجتمعات المحلية والبحث بنشاط عن فرص للمساهمة في تنمية المجتمع.  •

التحلــي بالمســؤولية عــن منتجاتنــا: نحــن دائمــاً مســؤولون عــن منتجاتنــا، وبالتالــي نقــوم بإنتــاج وتســويق وتوزيــع منتجــات مبتكــرة وآمنــة ذات تأثيــرات   •
ســلبية محــدودة علــى البيئــة. 

االمتثــال للوائــح والمعاييــر: االمتثــال لجميــع اللوائــح االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة والســعي لتلبيــة معاييــر االســتدامة الدوليــة في جميــع المناطق   •
الجغرافيــة التــي نعمــل بهــا.

لتحقيق التزاماتنا وطموحاتنا، فإننا نلتزم بتطبيق المبادئ األساسية التالية:
المبدأ 1: مشاركة أصحاب المصلحة

ــة  ــات التنظيميــة والموظفيــن وشــركاء األعمــال والمورديــن والمجتمعــات المحلي ــا، بمــا فــي ذلــك الحكومــات والهيئ ــر أصحــاب المصلحــة لدين نعتب
وغيرهــا، جــزءاً ال يتجــزأ مــن نجاحنــا. نســعى إلــى خلــق قيمــة لجميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا، ونحــن ملتزمــون بتقييــم ردود أفعالهــم وتوقعاتهــم 

بشــأن أدائنــا االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، والتعامــل معهــا مــن خــال خططنــا االســتراتيجية.
المبدأ 2: الحوكمة والملكية

تشــكل هــذه السياســة جــزًءا مــن إطــار العمــل الخــاص بإصــدار تقاريــر االســتدامة، وبالتالــي فإنهــا ســتنضوي تحــت إشــراف الوحــدات الوظيفية المســؤولة 
ــة  ــة التنفيذي ــى عاتــق اللجن ــذ هــذه السياســة عل ــة لتنفي ــة وشــركاتها التابعــة. تقــع المســؤولية الكامل ــرول الكويتي عــن االســتدامة فــي مؤسســة البت

لاســتدامة )SEC( نيابــة عــن الرئيــس التنفيــذي لمؤسســة البتــرول الكويتيــة.
سنخلق الوعي ونعزز ثقافة المساءلة، حيث يؤدي جميع موظفينا أعمالهم بما يتماشى مع التزاماتنا تجاه إصدار تقارير االستدامة.

المبدأ 3: إعطاء األولوية للموضوعات الهامة 
ســنركز جهودنــا علــى إدارة تلــك الموضوعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة التــي تتوافــق مــع اســتراتيجيتنا المؤسســية وأهــداف خطــة التنميــة 

لدولــة الكويــت. تعكــس هــذه الموضوعــات الجوهريــة تأثيرنــا الهــام وتؤثــر بشــكل كبيــر علــى تقييمــات وقــرارات أصحــاب المصلحــة.
المبدأ 4: المراجعة والتحسين المستمر

ســنضع أهداًفــا وغايــات لمراجعــة أداء االســتدامة لــدى مؤسســة البتــرول الكويتيــة وشــركاتها التابعــة بانتظــام وتعزيــز ثقافــة التحســين المســتمر. ســنقوم 
بمراجعــة وتحديــث التزاماتنــا بصفــة دوريــة لتلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة لدينــا ولمواكبــة تطــور عوامــل االســتدامة.

المبدأ 5: التواصل الشفاف
نحــن نقــدر االنفتــاح والشــفافية تجــاه جميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا. ســنصدر تقاريــر عــن أداء االســتدامة لدينــا والتقــدم الــذي نحــرزه فــي التزاماتنــا 
وفقــا للمعاييــر الدوليــة لتقاريــر االســتدامة، كمــا ســنوافيهم بالمســتجدات بشــكل منتظــم مــن خــال قنــوات أخــرى. ســوف نضمــن مصداقيــة تقاريرنــا 

مــن خــال التركيــز علــى جــودة ودقــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فيهــا.

هاشم هاشم
الرئيس التنفيذي

مؤسسة البترول الكويتية

تقارير االستدامة انعكاسات 
إيجابية على اتخاذ القرارات 

الدقيقة والواعية

تم التحضير إلصدار هذا التقرير 
لمدة ال تقل عن سنتين
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كيف مــن الممكن أن تؤثر تقارير االســتدامة على عمليات 
المؤسسة وشركاتها التابعة؟ 

إن إصــدار تقاريــر االســتدامة للمؤسســات يكــون لــه انعكاســات 
إيجابيــة علــى اتخاذ القــرارات الدقيقة والواعيــة، وإدارة المخاطر 
واألزمــات، وتعزيز قيم المؤسســة وســمعتها، وتحســين العاقة مع 
الحكومــة والمجتمعــات المحليــة، وتوطيد االرتباط بين المؤسســة 

والمجتمع على األمد الطويل.
ما أهم الركائز التي تضمنها تقرير االستدامة األول للقطاع 

النفطي؟
تنــاول تقريــر االســتدامة األول ثاث ركائز رئيســية وهي الركيزة 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية، ومن خال هذه الركائز استطعنا 
أن نســلط الضوء على مبادراتنا المختلفة التي أســهمت في تعزيز 
عطائنا في هذه الجوانب. كما يتماشــى تقرير االســتدامة مع خطة 
التنميــة الوطنيــة لدولة الكويــت2035، هذا باإلضافــة إلى التوافق 
مــع أهــداف األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة ومعاييــر المبادرة 

.GRI العالمية إلعداد التقارير
يبدو أن هذا العمل اإلنجازي تطلب كثير من خطط اإلعداد 
والتجهيــز ليخرج إلــى أرض الواقع بالصورة المناســبة فما 

هي خطة وآلية العمل التي تم وضعها إلصدار التقرير؟
تم التحضير إلصدار هذا التقرير لمدة ال تقل عن ســنتين ابتداًء 
مــن ترشــيح األشــخاص المناســبين للعمل علــى المشــروع، وكانت 
الترشيحات من كافة الدوائر في المؤسسة وشركاتها التابعة، ومن 
ثــم تشــكيل فرق عمــل مختلفــة وتدريبهم علــى الطريقــة المعتمدة 
لتجميــع المعلومات المطلوبة حســب معاييــر GRI العالمية.  ومن 
ثــم تمــت صياغــة التقريــر تحــت اشــراف ومراجعــة اللجنــة العليا 

تقارير االستدامة اليوم إحدى األدوات الفاعلة لتقييم التزام 
المؤسسات الشفافية والتواصل مع كافة الجهات عن خطط 

القطاع النفطي وأدائه

لاســتدامة واعتمــاده من قبل الرئيس التنفيذي لمؤسســة البترول 
الكويتيــة الســيد هاشــم هاشــم واصداره فــي تاريخ 27 أغســطس 

.2020
مــا التوصيــات والنتائــج التــي انتهــت اليهــا اللجنــة العليا 

لالستدامة بعد صدورالتقرير ؟
أهــم التوصيــات التي انتهت اليهــا اللجنة هي تخصيــص ميزانية 
ضمــن ميزانيــة لجنة الرعايــات والتبرعات لرعاية مشــاريع تنموية 
مســتدامة. باإلضافة الى ضرورة استحداث آلية إلكترونية لتجميع 

المعلومات المطلوبة للتقرير بطريقة فعالة ومتطورة أكثر.
من الفئات التي يســتهدفها القطاع النفطي لتوزيع اصداره 

من تقرير االستدامة؟
ســيتم توزيــع التقريــر علــى جميع أصحــاب المصالــح الداخليين 
والخارجيين للقطاع النفطي منهم المجلس األعلى للبترول، وبعض 
الجهــات الحكومية، ومجلس األمة، وعمائنــا، ومكاتبنا الخارجية، 

باإلضافة إلى قياديي وموظفي المؤسسة وشركاتها التابعة.
وختامــا.. ما رؤيتكم المســتقبلية والخطــط بعيدة المدى 

لتحقيق التنمية المستدامة؟
نهدف في الوقت الحالي إلصدار التقرير كل سنتين لحين التأكد 
مــن الجهوزيــة التامــة للقطــاع إلصــداره بصفــة ســنوية مســتقبا، 
وأخيرا إن سياسة االستدامة التي تم توقيعها هي الوثيقة األساسية 
التي ســتمكننا من الدفع بعجلة التنمية مما ســيكون له أثر كبير في 
توحيــد مؤشــرات األداء والــرؤى وتحقيــق النمــو المنشــود، وتعزيز 
قدرة المؤسســة وشــركاتها التابعة على مواجهة مخاطر المســتقبل 

بإذن اهلل...واهلل الموفق.



7



8

العدد الرابع عشر - يناير 2021

السيد: عبد العزيز الدعيج

يــرى ضيفنا الكريم نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات المســاندة في  شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة وعضو اللجنــة العليا 
لالســتدامة “عبد العزيز الدعيج” أن التقرير 
األول لالســتدامة يشــكل أولى المحطات 
المهمة التي ستحققها المؤسسة على 
طريــق بلــوغ األهــداف المحــددة واألداء 
المطلــوب فيمــا يخــص االســتدامة في 
القطــاع النفطــي الكويتي، وال شــك بأن 
النجــاح الحقيقــي يكون واقعا ملموســا 
عندمــا تكــون مبــادرات االســتدامة فــي 
قطاع النفط والغاز في الكويت متوافقة 
ومتكاملــة مــع بعضهــا البعــض وحتى 
نطلــع علــى المزيد مــن التفاصيــل حول 
األســاليب التى تــم اتباعها خــالل مرحلة 
قــراءة  واصلــوا  التقريــر  وإعــداد  تجهيــز 

السطور التالية وهذا اللقاء.

عبد العزيز الدعيج:
دور التكرير في تحقيق االستدامة
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حــول  التكريــر  مجــال  فــي   2040 اســتراتيجية  تــدور 
تحقيــق التكامــل الفعــال بين عمليــات التكريــر وعمليات 
البتروكيماويــات وبما يعظــم القيمة المضافــة. وإذا أمعنا 
النظر فــي التقرير األول ســنجد العديد مــن الركائز التي 
يــدور حولها لذا نود التعــرف ضيفنا الكريــم على أولويات 

ركائز التنمية المستدامة بالنسبة لقطاع التكرير؟ 
في قطاع التكرير تكون األولوية للموضوعات الهامة ويكون تركيز 
الجهــود إلدارة الموضوعات االقتصادية واالجتماعية والبيئية التي 
تتوافــق مــع اســتراتيجيات القطاع النفطي، وأهــداف خطة التنمية 
لدولــة الكويــت، لــذا كانــت ركائز التنميــة المســتدامة لقطاع قطاع 
التكرير هي: المســاهمة في النمو االقتصادي، تقليل اآلثار البيئية 
لعملياتنــا التشــغيلية، إعطــاء األولويــة للســامة، تعزيز ممارســات 
العمل الفعالة كالعمل باستقامة والتزام، تحمل المسؤولية عن جودة 
منتجاتنــا، االلتــزام بالمعايير والنظم الدولية فيما يخص الســامة 
وحمايــة البيئــة، تحقيق القيمــة المضافة لثروتنــا الوطنية، وأخيرا 
االلتــزام بالحوكمــة التــي تتميــز بالمســؤولية واالنفتاح والشــفافية 

وأرفع القيم األخاقية.
مــاذا عــن دوركــم كممثل عــن قطــاع التكرير فــي اللجنة 

العليا لالستدامة؟ 
يتركــز دور ممثــل قطــاع التكريــر فــي اللجنــة العليــا لاســتدامة 
فــي ضمــان وجود تنســيق وتوافق بين شــركات قطــاع التكرير فيما 
يتعلق بتقديم البيانات الخاصة بتقرير االســتدامة، كما يلعب ممثل 
قطــاع التكريــر دورا مهما آخر يتضمن تحديــد األولويات وتصنيف 
مؤشــرات األداء الرئيســية، كي تعكس وبأفضل ما يمكن أساسيات 
قطــاع التكريــر خال الســنة التي يصدر التقريــر حولها. وفي حين 
تتمحور مؤشرات األداء الرئيسية للشركات األخرى حول مدخات 
المــواد الازمــة لإلنتــاج، فإننا في قطاع التكريــر نقع على الطرف 
المقابــل، حيــث تتمحــور مؤشــراتنا حــول إنتــاج وتوزيــع المنتجات 

البترولية.
وهل تتكامل أهداف القطاع النفطي لتحقيق كل ذلك؟

علــى الرغــم مــن أن أهــداف قطــاع النفــط والغــاز فــي الكويــت 
متوافقة فيما بينها، إال أن كل شــركة تلعب دورا منفصا وحاســما 
في األعمال األساســية للقطاع. وبالنســبة لقطاع التكرير على وجه 
التحديــد، فإننــا نهدف إلى تعزيز إجراءات الســامة وتطبيقها في 
مواقعنــا، واالســتثمار فــي حمايــة البيئــة، وفــي نفس الوقــت زيادة 

إنتاجنا وربحيتنا.
الشك أن عمال كبيرا مثل إصدار التقرير األول لالستدامة 
قــد مــر بمراحــل عديدة وتطلــب بــذل الكثير مــن الجهد 
والوقــت .. كما اســتدعى وجود فريقــا ذو مواصفات خاصة 

الصــداره فهل يمكن لنــا معرفة المقاييــس والمهارات التي 
أقرت الختيار فريق العمل؟ 

إن عمليــة إصــدار تقارير االســتدامة تمر بمراحــل عديدة تحتاج 
للدقة والمتابعة، وخصوصا في جمع المعلومات والبيانات المطلوبة 

ضمانا ألن يعكس تقرير االستدامة الوضع الحقيقي للشركة. 
ولذلــك تــم اختيــار جامعي البيانــات على أســاس معيارين. األول 
هــو أنهــم مــن درجة مراقــب أول أو أعلــى. ونظــًرا ألن إطاق هذا 
المشــروع أتى ليعكس ما قامت به شــركة البترول الوطنية الكويتية 
التي كانت الرائدة في إصدار تقرير االستدامة، فقد أوصينا باتباع 
نفــس المنهجية في إصدار تقرير االســتدامة الخاص بالمؤسســة. 
ليس فقط ألن هذه المنهجية أثبتت فعاليتها، بل أيضا ألنها األكثر 
مهنية وكفاءة في جمع البيانات نظرا لسنوات الخبرة الطويلة التي 
يمتلكهــا جامعــو البيانــات، باإلضافــة إلــى اطاعهم علــى األعمال 

األساسية في األقسام التي يعملون فيها. 
وما المعيار الثاني في االختيار؟

المعيــار الثاني كان من خال اختيار األشــخاص جامعي البيانات 
مــن بيــن العامليــن في دائــرة التخطيط فــي كل شــركة. وقد أظهر 
البحث التحليلي الذي تم في مراحل سابقة تناغم دوائر التخطيط 
فــي جميــع أنحــاء القطــاع واتباعهــا منهجا متشــابها فــي أعمالها، 
خصوصــا أن العمــل األساســي لدائــرة التخطيــط يتمثــل في جمع 
البيانــات وتســليط الضــوء علــى الوضــع الحالــي ووضــع الخطــط 
االســتراتيجية علــى المــدى الطويــل، ومعرفــة مــا إذا كانــت هــذه 
الطريقــة هــي من بيــن أفضل الممارســات الدوليــة. كل هذا دفعنا 
إلــى اختيار دائرة التخطيط في الشــركات النفطية كي تقود عملية 
التحقــق من جمع البيانات واإلشــراف على إصدار التقرير لضمان 
أن يعكــس الواقــع الفعلــي، خصوصــا وأن هــذه البيانات فــي تغيير 
مســتمر، وينبغــي التركيــز على المهمــة واالســتراتيجية منها والتي 

ترتبط بإصدار التقرير. 
وأخيــرًا وبعــد هــذا العمــل المتميــز ... ما رؤيتكــم حول 
االستدامة على المدى الطويل فيما يخص قطاع التكرير؟ 
بعد ما شهدناه من حجم كبير وواسع في العمل الجماعي الذي بذل 
في إنتاج تقرير االستدامة لمؤسسة البترول الكويتية، يمألني األمل 
واإليمان الراسخ أن هذا التقرير يشكل أولى المحطات المهمة التي 
سنحققها مًعا على طريق بلوغ األهداف المحددة واألداء المطلوب 
فيما يخص االســتدامة في القطاع النفطي الكويتي. وال شــك بأن 
نجاحنــا الحقيقــي يكون عندما نرى مبادرات االســتدامة في قطاع 
النفط والغاز في الكويت متوافقة ومتكاملة مع بعضها البعض. ومع 
إصدار التقرير األول لمؤسســة البترول الكويتية، ال يســعني إال أن 

أقول وبكل فخر أننا بدأنا فعا هذه الرحلة.

 تتناغم دوائر التخطيط في جميع 
أنحاء القطاع واتباعها منهجا 

متشابها في أعمالها

 تتمحور مؤشراتنا حول إنتاج وتوزيع 
المنتجات البترولية

للمساهمة في النمو االقتصادي
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السيدة: خلود المطيري

خلود المطيري:
إنجاز كبير شارك به جميع العاملين 

في القطاع النفطي

بــدأت مســيرة “شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتية” 
في مجــال إعــداد تقارير االســتدامة منذ عــام 2008، 
واســتهدفت إعطاء صــورة واضحة عن أهــداف ورؤية 
ومبادرات الشركة في مختلف المشاريع، وقد تمكنت 
الشــركة مــن إصــدار هــذه التقاريــر بنجاح، عبــرت من 
خاللها عن مســيرتها على طريق التنمية المجتمعية، 
وإنجازاتها في مجال حماية البيئة، ودورها في تحقيق 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، والتزامها بتطوير 
صناعة التكرير وتصنيع الغاز، وإظهار هذه النشــاطات 
بــكل شــفافية، بهــدف ترســيخ الثقــة المتبادلــة بين 
الشــركة والمجتمــع، وتعزيز ســمعة الشــركة محليا 
وعالميــا ممــا أهلهــا لتكون محــط تكليف وإشــراف 
خــالل إصدارالتقرير األول لالســتدامة للقطــاع النفطي 
وحتــى نتعرف علــى المزيد في هذا الموضــوع كان لنا 
لقــاء مــع مدير دائــرة العالقــات العامــة واإلعالم في 
شركة البترول الوطنية الكويتية ومدير مشروع إصدار 
تقرير االســتدامة الموحد لمؤسســة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة “خلود المطيري”
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أسباب  على  التعرف  نود  الكريمة..  ضيفتنا  البداية  في 
على  لإلشراف  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  اختيار 

المشروع؟  هذا 

نظراً لتجربة شركة البترول الوطنية الكويتية الناجحة في مجال 
إعداد تقارير االستدامة، والخبرة المتميزة التي تراكمت لديها بهذا 
الشأن على مدار ما يزيد عن عشرة أعوام، فقد ارتأت مؤسسة 
البترول الكويتية أهمية االستفادة من هذه التجربة في إصدار أول 
في  االستدامة  ومبادرات  أعمال  يغطي  لاستدامة،  موحد  تقرير 

المؤسسة وشركاتها التابعة. 

وكيف كانت خطة العمل ؟

بعد تكليف شركة البترول الوطنية الكويتية بقيادة هذا المشروع، 
حملنا على عاتقنا مهمة اإلشراف على تنفيذه، والتعاون مع زمائنا 
في بقية الشركات النفطية الزميلة المنضوية تحت مظلة المؤسسة، 
كفريق واحد متجانس ومتناغم إلنجاز هذا المشروع  والعمل معاً 
 scope of( الرائد، وقد بدأنا أولى خطواتنا بإنشاء نطاق العمل
work( للشركة االستشارية، والتي شكلت خطوة مهمة وأساسية 
التي  الخطوات  بقية  تلتها  للمشروع،  الرئيسية  المعالم  لتحديد 
يكون  أن  نأمل  متكامل،  تقرير  بإصدار  المطاف  نهاية  في  توجت 

فاتحة خير لمسيرة تترسخ وتتطور في األعوام القادمة. 

بالثقة  الوطنية”  “البترول  في  فخرنا  عن  أعبر  أن  هنا  وأود 
التي أولتنا إياها مؤسسة البترول الكويتية، وقد حملنا هذه الثقة 
بمسؤولية كبيرة، وحرصنا أشد الحرص على تأدية المهمة بأفضل 

ممكنة.  صورة 

ما هي أبرز المحطات في هذا المشروع الضخم؟ 

أمام  أننا  أدركنا   )scope of work( العمل أثناء إعداد نطاق 
هذا  إصدار  عملية  تتعدى  إنجازات  عدة  لتحقيق  سانحة  فرصة 

التقرير، وهو ما جعلنا نعمل كي يصبح التقرير بمثابة خطوة أولى 
القادمة،  السنوات  في  االستدامة  تقارير  إلعداد  طريق  وخارطة 

التالي: لنا إنجاز  المهم بالنسبة  ولذلك كان من 

مبادرات  واستعراض  بحث  جرى  حيث  الثغرات:  تحديد 
االستدامة في شركات القطاع، واالطاع على العديد من التجارب 
تجربتنا  إثراء  بهدف  وذلك  ثغراتها،  وتحديد  والعالمية،  اإلقليمية 
الشركة  توصيات  تضمن  تقرير  إعداد  تم  بعدها  ثم  الخاصة، 
االستشارية فيما يخص معالجة هذه الثغرات إن وجدت، للوصول 
في النهاية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد تقارير 

االستدامة.

وهـــذا ســـينتقل بنـــا تلقائيـــا لتحديـــد وإقـــرار سياســـة 
االســـتدامة؟

من  األولى  وهي  االستدامة،  سياسة  إقرار  تم  لقد  بالفعل.. 
تترجم  حيث  التابعة،  والشركات  المؤسسة  مستوى  على  نوعها 
وتحدد   ،2040 للمؤسسة  االستراتيجية  التوجهات  السياسة  هذه 
البيئة،  بحماية  يتعلق  فيما  بتنفيذها  القطاع  يلتزم  التي  الجوانب 
وتحقيق الربحية، والمسؤولية أمام أصحاب المصلحة، والحرص 

المحيطة. المجتمعات  تطوير  على 

ماذا عن هيكلية الحوكمة ؟ وأيضا فرق العمل ؟

تشكل هذه الهيكلية إحدى أهم الجوانب التي حرصنا كثيرا على 
أن تكون ضمن “نطاق العمل” وجزءاً من هذا المشروع، كما سعينا 
المؤسسة  منظومة  في  العمل  طريقة  مع  متناغمة  تأتي  أن  إلى 

أعبر عن فخرنا في “البترول 
الوطنية” بالثقة التي أولتنا إياها 

مؤسسة البترول الكويتية
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التكامل  على  الجميع  وحرص  رغبة  وتعكس  التابعة،  وشركاتها 
الرئيسي  العصب  تمثل  التي  المنظومة،  هذه  إطار  في  والتعاون 

النفطية.  الثروة  وهو  الدولة،  القتصاد  األساسي  والمورد 

وعليه، فقد تم تشكيل اللجنة العليا لاستدامة الخاصة بشركات 
القطاع النفطي، والتي انبثقت عنها عدة لجان، كلجنة االستكشاف، 
ولجنة التكرير، ولجنة التخطيط، وغيرها من اللجان، وهي تضع 
الوطني،  االقتصاد  تجاه  اللتزاماتنا  والتفصيلية  العامة  األطر 
واإلسهامات المجتمعية، والبيئة، والقوى البشرية، وخاف ذلك من 
االلتزامات والمسؤوليات ذات العاقة، وفق منهج عملي وقانوني 
واضح، كما تتولى مهمة متابعة مؤشرات األداء الرئيسية فيما يتعلق 

بجميع ما سبق. 

فرق العمل: لقد عملنا على تشكيل مجموعة من فرق العمل من 
أفرادها  اختيار  على  وحرصنا  لها،  التابعة  والشركات  المؤسسة 
وفق معايير خاصة، ثم إخضاعهم لبرامج تدريبية، وتأهيلهم بطرق 
التي  الموارد  كافة  وتوفير  احترافية، واإلشراف عليهم عن قرب، 
يحتاجونها ألداء مهامهم الحالية، ثم االستمرار بعد ذلك في جمع 

البيانات الخاصة بتقارير االستدامة المستقبلية. 

ما هي توقعاتكم لمستقبل هذا المشروع؟ 

أن عملية إصدار  المهمة،  أنجزنا هذه  أن  وبعد  ثقة،  نحن على 
سهولة،  أكثر  تكون  سوف  القادمة  المستقبلية  االستدامة  تقارير 
وهذه هي حال  وتكامًا،  كفاءة  أكثر  يكون  فيها سوف  األداء  وأن 
تكون  ما  غالباً  والتي  والمشاريع،  األعمال  مختلف  في  البدايات 
أطول، إال أن مرور الوقت، وزيادة الخبرة،  صعبة، وتستغرق وقتاً 

تواجهها.  قد  التي  والتحديات  العقبات  بتجاوز  كفيلة 

لقد تضافرت جهود الجميع في مختلف شركات القطاع إلصدار 
هذا التقرير، ونجحنا في معالجة العديد من اإلشكاليات المرتبطة 
بالتواصل، واستطعنا تعزيز الطريقة التي تمّكن أصحاب المصلحة 

من االطاع الدائم على إنجازاتنا الخاصة باالستدامة.  

نحن فخورون كثيراً في “البترول الوطنية” بتولي هذه المسؤولية، 
ورغم أن الطريق كان طويًا، وامتد على مدار 4 سنوات، إال أن هذا 
كبيراً شارك به جميع العاملين في القطاع  التقرير يشكل إنجازاً 

النفطي. 

حملنا هذه الثقة بمسؤولية 
كبيرة وحرصنا على تأدية 

المهمة بأفضل صورة ممكنة
توجت في نهاية 

المطاف بإصدار تقرير 
متكامل

نجحنا في معالجة 
العديد من اإلشكاليات 

المرتبطة بالتواصل

هذا التقرير خطوة 
أولى وخارطة طريق

بدأنا أولى خطواتنا 
بإنشاء نطاق العمل 
 )scope of work(
للشركة االستشارية
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بدر المنيفي:
اإلستدامة ومحطة هامة 

في تاريخ القطاع النفطي الكويتي
تســعى مؤسســة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعــة إلــى تطويــر وتطبيق مفاهيــم وطرق 
وأســاليب عمــل مبتكــرة لمواجهــة التحديات 
وخلــق قيمة مضافــة، الى جانب تشــجيع األداء 
العالــي والتطــور المســتمر واالهتمــام بتلبية 
احتياجــات العمــالء ... كل ذلك مــن أجل تحقيق 
الرؤيــة العامــة في الوصــول إلى مكانــة رائدة 
عالميــًا فــي مجــال النفــط والغــاز، وأن تكــون 
شركة النفط الوطنية األكثر تحقيًقا لالستدامة 
االجتماعية(  )االقتصادية والبيئية والمسؤولية 
فــي المنطقــة .....وألن حديثنــا اليــوم يختــص 
باالستدامة كان لنا هذا اللقاء مع نائب الرئيس 
التنفيــذي لمديريــة جنوب وشــرق الكويت في 
شــركة نفط الكويــت  وعضو اللجنــة التنفيذية 
لالســتدامة “ بدر المنيفي” للحديث تفصيال عن 

قطاع االستكشاف واإلنتاج.

بــه قطــاع  الــذي قــام  الــدور  الكريــم مــا  بدايــة ضيفنــا 
االستكشاف واإلنتاج في التقرير األول لالستدامة؟

بصفتي ممثا لقطاع لاستكشــاف واإلنتاج في اللجنة التنفيذية 
لاســتدامة، فــإن دوري كان قائمــا علــى ضمــان إظهــار األعمــال 
األساســية لعمليــات االستكشــاف واإلنتــاج بشــكل جيد فــي تقرير 

االستدامة األول الذي تصدره مؤسسة البترول الكويتية. 
قطــاع  عــن  للحديــث  التطــرق  لســيادتكم  يمكــن  هــل 
االستكشــاف ؟ واالسلوب الذي تم اتباعه لجمع المعلومات 

خالل المرحلة األولى من التجهيز لهذا اإلصدار ؟
يضــم قطــاع االستكشــاف واإلنتاج كا من شــركة نفــط الكويت، 
وكوفبك، والشركة الكويتية لنفط الخليج. وتشكل البيانات الخاصة 
بشركة نفط الكويت غالبية هذه البيانات، إال أنه كان من الضروري 
جمــع كل البيانــات لكافة شــركات القطاع وتقديمها بشــكل موحد. 
ومع أن كل من شــركات التكرير والبتروكيماويات وشــركات القطاع 
األوسط وشركات االستكشاف واإلنتاج لها وظائف مختلفة، إال أننا 
فــي النهاية نشــكل معا قطاع النفــط والغاز في الكويت. ومن خال 
هــذه اللجنــة، فقد اســتطعنا ألول مرة بلوغ محطــة مهمة في تاريخ 

قطاع النفط عبر وضع “سياســة االستدامة” وهيكل حوكمة لجمع 
البيانــات والتحقــق منهــا، وبالطبع إصدار تقرير االســتدامة األول. 
ويتضمن دوري أيضا في هذه اللجنة تقديم رؤيا ومعلومات موسعة 
ومتخصصــة حــول الخطوات التالية التي يوصــى بها لضمان أن ما 

أنجزناه في هذا المشروع سيستمر على المدى الطويل. 
مــن المؤكد أن هذا اإلنجاز تطلب فريق عمل من نوع خاص 
...فحدثنــا عــن المقاييس التــي تم وضعهــا الختيار أفراد 

الفريق والتدريبات التي تمت لهم؟
اتبعنــا معاييــر محــددة عند اختيــار جامــع البيانــات؛ وقمنا أوالً 
بتســمية اإلدارات والمجموعــات ذات الصلــة مــن كل شــركة والتــي 
ســنقوم بجمــع البيانــات منها. كما قمنــا باختيار موظــف في دائرة 
التخطيــط الشــامل أو دائرة ضمان الجــودة ليكون “نقطة اتصال” 
لــكل شــركة. وتقــع علــى نقــاط االتصــال هــذه مســؤولية كبيرة في 
ضمان االلتزام بالمواعيد النهائية واإلشراف على جمع حجم هائل 
من البيانات من كل شركة. وكان كل جامع بيانات أو نقطة االتصال 
مــن درجــة مراقب أول أو أعلى، وتــم تدريب واعتماد كل منهم وفًقا 
ألحــدث المعاييــر لضمــان أن يمتلــك كل أعضاء الفريــق الكفاءات 

الصحيحة في سبيل أن يؤتي هذا المشروع ثماره.

السيد: بدر المنيفي
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دومــا نجد أن تنمية المجتمع تأخــذ حيزا هاما في القطاع 
النفطي ...فكيف تم األمر خالل اصدار هذا التقرير؟

بالنســبة لقطاع االستكشــاف واإلنتاج، فإن أهم ركائز االستدامة 
مذكــورة فــي سياســة االســتدامة لمجمــل القطــاع. نحــن ال نــزال 
ملتزمين بالمساهمة في النمو االقتصادي للكويت وكذلك المشاركة 
مــع المجتمعــات المحليــة، مما يعني أننا نقوم بتقييــم آثار عملياتنا 
علــى المجتمعــات المحلية والبحث بفعالية عن الفرص للمســاهمة 
فــي تنميــة المجتمع. ونحن نعمل جاهدين وباســتمرار إليجاد طرق 
جديــدة للحــد من اآلثــار البيئيــة لعملياتنا التشــغيلية. كما تســتمر 
مســألة الحفاظ على حماية البيئة في الكويت كهدف اســتراتيجي 

يحتل مرتبة عليا في قطاع االستكشاف واإلنتاج. 
أيهم كان له األولوية؟

أعطينــا أولويــة لمبــادرة رئيســية تتمثــل فــي االلتــزام بإجراءات 
الســامة والســعي الحثيث لتطبيــق القيم األخاقية والممارســات 
المســؤولة في العمل. وأخيًرا، لدينا ثقافة راسخة في قطاع النفط 
والغاز في الكويت وهي االمتثال بالنظم والمعايير المحلية والدولية 
فيما يخص المسائل االجتماعية-االقتصادية وتوفير حماية للبيئة.
وبعــد هــذا اإلنجــاز ...كيف تــرون الغــد ومــا مقترحاتكم 
المســتدامة وبالتحديــد فــي قطــاع  الخاصــة بالتنميــة 

االستكشاف واإلنتاج؟
رؤيتــي وأملــي في مســتقبل االســتدامة هــي أن نتعلم مــن العمل 
المكثــف الــذي أنجزناه مــن خال هذا المشــروع لتحقيــق التوافق 
والتناغــم فــي مجمل القطاع النفطي. وآمــل في أن أرى المزيد من 
النمــو والوعــي فــي جميع أنحاء القطاع فيما يخص االســتمرار في 
إطــاع أصحــاب المصلحة بالقطاع علــى أدائنا المرتبــط بالتنمية 
المستدامة. وأتوقع أن يشاركني أعضاء اللجنة التنفيذية لاستدامة 
اآلخريــن األمــل في ضرورة اســتمرار الزخــم. لقد أكملنــا الخطوة 
األولى في هذا المشروع، ولكن ال يزال هناك عمل ينبغي القيام به، 
والفريــق الــذي لدينا فــي القطاع مؤهل لتنفيذ المهمــة. وأنا فخور 
برؤية أين ســتكون هذه المبادرة خال الســنوات الخمس أو العشــر 
القادمــة ومــا بعدها. هذه ليســت ســوى بداية رحلة االســتدامة في 

القطاع.

 تم تدريب العاملين واعتمادهم 
وفًقا ألحدث المعايير الموضوعة

اإللتزام بإجراءات السالمة والسعي الحثيث لتطبيق القيم 
األخالقية والممارسات المسؤولة في العمل
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غدير القدفان:
تحديات غير مسبوقة 

وعالقات متميزة مع جميع العمالء

علــى  الكويتيــة  البتــرول  مؤسســة  تحــرص 
مواكبة كافــة التطورات المســتمرة للتقنيات 
في مجال األعمــال، وكذلك األدوات المســاندة 
المســتخدمة في كافة الشــركات والقطاعات 
والمســتجدات فــي المجــال النفطي مــن حيث 
األســاليب التكنولوجيــة المتبعــة مهما كانت 
الظروف المحيطة ومهما كانت التحديات، كل 
ذلك من أجل اإليمان العميق بقدرة المؤسســة 
التابعــة بتبوئهــا مكانــة رياديــة  وشــركاتها 
متقدمــة في مجالها، وحتى نطلع على المزيد 
مــن األعمــال واالنجــازات فــي قطاع التســويق 
العالمــي كان لنــا هــذا اللقاء مع نائــب العضو 
المنتــدب لعمليــات التســويق العالمــي وعضو 

السيدة: غدير القدفاناللجنة العليا لالستدامة “غدير القدفان”
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بعد صدور التقرير األول لالســتدامة.. نــود التعرف على 
دوركم كممثل عن قطاع التســويق العالمي والنقل البحري 

في اللجنة العليا لالستدامة ؟

من  الحيوية  باحتياجاته  العالم  الكويتية  البترول  مؤسسة   تزود 
النفط والغاز من خال أنشطة تجارية متنوعة تشمل جميع جوانب 
صناعة الهيدروكربونات، نحن في التسويق العالمي نحافظ بشكل 
الجودة  ذات  والخدمات  المنتجات  أفضل  توفير  على  مستمر 
العالية، ويستند نموذج أعمالنا على التميز اإلقليمي وااللتزام تجاه 
العماء مما يضمن تلبية توقعات عمائنا واحتياجاتهم المختلفة 
في كل سوق، ومن هذا المنطلق كان للتسويق العالمي دورا كبيرا 
وفاعا في اللجنة العليا لاستدامة حيث كانت مشاركتنا في تقرير 
االستدامة األول شهادة على التزامنا بالنهوض بأدائنا االقتصادي 
والبيئي واالجتماعي وإضفاء الشفافية، فقمنا على وجه الخصوص 
العالمي  التسويق  الخاصة في أنشطة  المعلومات  بمراجعة جميع 
 Case( في تقرير االستدامة السابق وتحديثها، وإضافة دراسات
Studies( عن تجارب سابقة أو أفكار مستقبلية تخص التسويق 

العالمي ومعنية بتحقيق االستدامة. 

النفط  ناقات  شركة  مع  الدؤوب  التنسيق  على  حرصنا  كما 
الكويتية لجمع المعلومات الخاصة بهم.

خــالل فترة إعــداد وجمــع المعلومات الخاصــة بالتقرير 
األول لالســتدامة.. مــا المعاييــر والمهــارات التــي وضعــت 

النتقاء العاملين المسؤولين عن إصداره ؟

الخاصة  المعلومات  جمع  عن  المسؤولين  العامليين  اختيار  تم 
الموظفين  خبرة  على  مبنية  تامة  بعناية  األول  االستدامة  بتقرير 
المعنيين ودرايتهم الواسعة بمهام قطاع التسويق العالمي وإنجازات 
عليها  يعكف  التي  المستقبلية  الخطط  إلى  باإلضافة  القطاع 
أداء  مراقبة  ولتسهيل  التابعة.  النفطية  الشركات  مع  بالتنسيق 
أركان:  خمسة  إلى  االستدامة  مواضيع  انقسمت  فقد  االستدامة 
وممارسات  المنتج  ومسؤولية  والمجتمعية  واالقتصادية  البيئية 
العمل والعمل الائق. ولقد تمت عملية جمع البيانات بدقة لضمان 
جمع بيانات دقيقة وضمان وتحديد األهداف الاحقة التي يستند 

عليها من أجل التحليل الصحيح.  

يقوم قطاع التنمية المســتدامة على عدد من الركائز ... 
أيهم يحتل األولوية لدى قطاع عمليات التسويق العالمي ؟

البترول  مؤسسة  استراتيجية  الكويتية  البترول  مؤسسة  أطلقت 
الشركات  وجميع  المؤسسة  اعتمدتها  التي   2040 الكويتية 
المتزايدة  التحديات  لمواجهة  االستراتيجية  وقد وضعت  التابعة، 
مصادر  وظهور  الربح  هوامش  انخفاض  وخاصة  وعالميا،  محليا 
الطاقة التنافسية التي اعتمدتها مؤسسة البترول الكويتية وجميع 
شركاتها التابعة، لذلك فإن تقديم خدمة عماء عالمية المستوى 
الممارسات  وتطبيق أفضل  مثلى  العمليات بطريقة  وتنفيذ جميع 
باستمرار هي جوانب رئيسية في التزام التسويق العالمي كجزء من 
اهتمام مؤسسة البترول الكويتية بالتنمية االقتصادية واالجتماعية 
الكويتية  البترول  مجموعة  قدمت  تأسيسها،  ومنذ  الكويت.  في 
التنويع  نحو  المستمرة  الكويت  مسيرة  في  كبيرة  مساهمات 

االقتصادي والتنمية المستدامة.

 وفيما يلي أهم ركائز التنمية المستدامة من حيث األولوية:

.Environment 1. البيئة

.Health & Safety – 2. الصحة والسامة

.Professional Development – 3. التطوير المهني

4. العــــاقــــة االستــراتيجيـــــة مــــع العمــــــــــــاء – 
.Strategic Relationship With Customers

ســعت كثير من القطاعــات واإلدارات على مســتوى العالم 
إلى تغيير توجهاتها واســتراتيجياتها بما يتناسب وسياسة 
االســتدامة... فكيف كان األمر بالنســبة لقطاع التســويق 

العالمي ؟

هو  االستدامة  يخص  فيما  العالمي  التسويق  توجهات  أهم  من 
والغاز  النفط  صناعة  في  الرائد  العالمي  الوجود  على  الحفاظ 
وتعزيز بيئة صحية وآمنة عبر تلبية احتياجات الزبائن العالميين 

أولوياتنا المحافظة 
على توفير أفضل 

المنتجات والخدمات 
ذات الجودة العالية

مشاركتنا شهادة 
على التزامنا بالنهوض 

بأدائنا االقتصادي 
والبيئي واالجتماعي 

وإضفاء الشفافية

نلتزم بتنفيذ عملياتنا 
بطريقة مثلى
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طويلة األجل من خال أكثر الوسائل اقتصاداً، مع االلتزام باللوائح 
والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمنتجات لتعزيز التعامل اآلمن مع 
وخطة   2035 الجديدة  الكويت  رؤية  مع  يتماشى  بما  المنتجات 

التنمية الوطنية الكويتية.

 كما أننا حرصنا خال إعداد التوجهات االستراتيجية المحدثة 
لقطاع التسويق العالمي 2040 على التركيز على استدامة تعظيم 
عوائد بيع المنتجات الهيدروكربونية عن طريق تسويقها في أسواق 
آمنة ومتنوعة باإلضافة إلى تطبيق نشاط المتاجرة لتعظيم عوائد 
أدوات  تطبيق  االعتبار  بعين  األخذ  مع  الهيدروكربونية  المنتجات 
إدارة المخاطر للحد من مخاطر تقلبات األسعار، كما أنه تم وضع 
توجه استراتيجي جديد معني بوجوب تخزين النفط الخام خارجيا 
المؤسسة  وضع  وتعزيز  العالمية  لألسوق  تزويده  ضمان  لزيادة 
كمزود آمن حتى في الحاالت الحرجة التي تعيق تزويد النفط من 

منشآت المؤسسة ال سمح اهلل.

الهيدروكربونية  المنتجات  من  الواسعة  المجموعة  إلى   ونظراً 
لتصنيف  عديدة  لوائح  وضعت  العالمي،  الصعيد  على  المتاحة 
ندرك  العالمي  التسويق  في  فإننا  وهكذا  والمنتجات،  المواد 
وعلينا  عام  بشكل  والغاز  النفط  قطاع  على  الكبيرة  المسؤولية 
والصحة  الجودة  معايير  أعلى  على  الحفاظ  التحديد  وجه  على 

والسامة.

كذلك العمل مع الشركات التابعة على تحقيق ما يصل إلى 1512 
MBPD سعة تكرير محلية بحلول عام 2025 مع ضمان أقصى 
المحلي  الطلب  وتلبية  المحلي  الثقيل  النفط  امتصاص  من  قدر 
على الطاقة وتحقيق أقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير 

والبتروكيماويات محلياً.

وختاما، ماذا عن الخريطة المســتقبلية لقطاع التسويق 
العالمي فيما يخص التنمية المستدامة ؟

التأكيد والحرص على توفير منتجات بترولية صديقة للبيئة 	 
زيت  مثل  الجودة  حيث  من  العالمية  المواصفات  تواكب 

الوقود منخفض الكبريت.

تعزيز وتوطيد العاقة مع العماء االستراتيجيين.	 

تطوير قدرات ومهارات الموظفين.	 

التابعة 	  الشركات  مع  بالتنسيق  التحتية  البنية  تحسين 
لمؤسسة البترول الكويتية لتعزيز الوضع التنافسي لمؤسسة 

البترول الكويتية.

التسويقية 	  األنشطة  أداء  في  الممارسات  أفضل  تطبيق 
لتحسين القيمة المضافة لدولة الكويت.

قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية

العالقة 
االستراتيجية مع 

العمالء 
من أهم ركائزنا

اختيار العاملين 
المسؤولين 
عن التقرير 

يتم بعناية تامة

دعم خطة التوسع 
في أنشطة 
االستكشاف 

واإلنتاج والتكرير 
والتصنيع
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تعمــل مؤسســة البتــرول الكويتية علــى تزامن 
مبادراتها مع أهداف التنمية المســتدامة، وهي 
مجموعة مــن 17 هدفا وضعت من قبل منظمة 
األمــم المتحــدة فــي 2015، حيث يســعى العالم 
لتحقيقهــا في 2030. وتشــمل هــذه األهداف: 
القضاء علــى الفقــر، والقضاء التام علــى الجوع، 
الصحــة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المســاواة 
بين الجنســين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، 
طاقة نظيفــة وبأســعار معقولة، العمــل الالئق 
ونمو االقتصاد، الصناعة واالبتكار والبنية التحتية، 
الحد من أوجه عدم المســاواة، مدن ومجتمعات 
محلية مستدامة، االستهالك واإلنتاج المسؤوالن، 
العمــل المناخــي، الحيــاة تحت المــاء، الحياة في 
البر، السالم والعدالة والمؤسسات القوية، وعقد 
الشــراكة لتحقيــق األهــداف. وحتــى نتعــرف على 
تفاصيــل هذه المبــادرات كان لنبض هــذا اللقاء 
مع الســيدة “شيماء مرزوق الغنيم” نائب العضو 
المنتدب للتخطيط وعضو اللجنة العليا لالستدامة 
الخاصة بمؤسســة البترول الكويتية وشــركاتها 

التابعة...

شيماء الغنيم
تطبيق... متابعة... تطوير... ابتكار

السيدة: شيماء الغنيم
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تعزيز التنمية المستدامة وبحث 
سبل تطبيقها

توفير طاقة نظيفة 
وبأسعار معقولة

فــي البدايــة نود التعــرف علــى دوركم كممثل عــن قطاع 
التخطيط في اللجنة العليا لالستدامة؟

إن الدور الذي يقع على عاتق قطاع التخطيط فيما يخص سياسة 
تعزيز  شأنها  من  التي  المبادرات  تبني  حول  يتمحور  االستدامة 
وقطاعات  عمليات  في  تطبيقها  سبل  وبحث  المستدامة  التنمية 
مؤسسة البترول الكويتية وكل من الشركات التابعة لها في مجال 
والنقل  والتسويق  والتكرير  والبتروكيماويات  واإلنتاج  االستكشاف 
داخل دولة الكويت وخارجها. حيث أن قطاع التخطيط هو القطاع 
البترول  لمؤسسة  االستراتيجية  التوجهات  تطوير  عن  المسؤول 
العالم  في  النفطية  الصناعة  مستقبل  مع  لتتماشى  الكويتية 
2035 في آن واحد، كما يحرص  الكويت  ولتتوافق مع رؤية دولة 
كثب  الشركات عن  أداء جميع هذه  التخطيط على مراقبة  قطاع 
الشركات  هذه  لدى  االستدامة  أهداف  تحقيق  على  والحرص 
لها  التي  المؤشرات  من  مجموعة  أداء  متابعة  من خال  جميعها 

عاقة مباشرة بأهداف االستدامة.

تعتبــر الصحــة والســالمة والبيئة مــن أهم الركائــز التي 
تســاهم في تحقيق االســتدامة.. كيف يتــم متابعة التزام 
المؤسســة و شــركاتها التابعة في ظل التوجهــات العالمية 

واالهداف الموضوعة من قبل منظمة األمم المتحدة؟

من  واستدامتها  البيئة  على  بالحفاظ  التخطيط  قطاع  يلتزم 
تاقت  حيث  المجتمعية،  االستدامة  نحو  الموجهة  جهوده  خال 

المستدامة،  للتنمية  المتحدة  األمم  أهداف  من  عدد  مع  أهدافه 
وهي االستهاك واإلنتاج المسؤوالن، العمل المناخي، الحياة تحت 

الماء، والحياة في البر.

فعلى سبيل المثال يقوم قطاع التخطيط بمراقبة أداء الشركات 
من  الناتج  الغازات  انبعاث  مستوى  كمراقبة  البيئة،  مجال  في 
العمليات اليومية، ومراقبة نسبة تسرب النفط ومشتقاته إلى البيئة 
البرية والبحرية المجاورة، والحرص على تقليل هذه النسب وعدم 

تعديها للنسبة المسموح بها دوليا. 

بفرض  التخطيط  قطاع  يقوم  والسامة  الصحة  مجال  في  أما 
معايير  تطبيق جميع  من  للتأكد  كثب  ومتابعتها عن  قيود صارمة 
التي  والمصافي  الحقول  وفي  الشركات  داخل  والسامة  األمن 
تضمن العمل في مكان آمن، للحفاظ على سامة العمليات وتفادي 
تسجيل أي إصابات أو أضرار بشرية سواء للعاملين أو المقاولين. 

ماذا عن مشــروع الوقود البيئي؟ وكيف سيساهم تشغيله 
في تعزيز التنمية المستدامة؟

إن مشروع الوقود البيئي الذي يقوم قطاع التخطيط حاليا بمتابعة 
الطلب  سيلبي  الخطة،  تشغيله حسب  بدء  على  والحرص  إنجازه 
المتطلبات  مع  يتوافق  والذي  النظيف  للوقود  والدولي  المحلي 
البيئية الدولية األكثر صرامة، كما سيساعد مشروع الوقود البيئي 
تعزيز  في  فعال  بشكل  وسيساهم  كبيرة  عمل  فرص  خلق  على 

االقتصاد الكويتي تماشيا مع هذا وكما 
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قطاع التخطيط في مؤسسة البترول الكويتية

فرض قيود صارمة 
ومراقبتها عن كثب 

للتأكد من تطبيق جميع 
معايير األمن والسالمة 

داخل الشركات

 متابعة أداء مجموعة 
من المؤشرات التي لها 
عالقة مباشرة بأهداف 

االستدامة

اســتكماال لــدور قطــاع التخطيــط فــي تعزيــز التنميــة 
المستدامة كيف يمكنكم متابعة مشاركة القطاع الخاص ؟

في  المحلي  االنفاق  نسبة  قياس  على  التخطيط  قطاع  يحرص 
قطاع  يقوم  كما  التابعة،  وشركاتها  المؤسسة  مشاريع  و  عمليات 
التخطيط بإيجاد فرص استثمارية قائمة على مخرجات عمليات 
الخاص  القطاع  قبل  من  كلقيم  استغالها  ليتم  النفطي  القطاع 
في  تساهم  مضافة  قيمة  ذات  الحقة  منتجات  بتصنيع  ليقوم 
تطوير االقتصاد الوطني. كما يسعى قطاع التخطيط لخلق فرص 
استثمارية جديدة إلشراك القطاع الخاص المحلي في أنشطة /

عمليات القطاع النفطي.

في  التابعة  وشركاتها  المؤسسة  دور  تعظيم  في  ذلك  قد ساهم 
الخاص  القطاع  وتعزيز مشاركة  المحلي  االقتصاد  وتنمية  تطوير 
في االنشطة النفطية، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للدولة 

وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الخاص والعام.

خــالل مرحلة جمــع المعلومات الخاصة بإعــداد التقرير 
مــا  التابعــة..   وشــركاتها  للمؤسســة  لالســتدامة  األول 
المقاييــس والمهارات التــي التزمتم بها الختيــار العاملين 

المسؤولين عن هذا العمل ؟

جمع  عن  المسؤولين  العاملين  اختيار  عند  المؤسسة  حرصت 
المعلومات الخاصة بتقرير االستدامة على التالي: 

والبيئة 	  الصحة  مجال  في  الازم  للتدريب  العاملين  اتمام 
والسامة واإللمام بالطرق الصحيحة لقياس هذه المؤشرات 

على مستوى المؤسسة وشركاتها التابعة.

المحلية 	  المؤتمرات  في  العاملين  مشاركة  على  الحرص 
بآخر  لإللمام  وذلك  المناخي  بالتغير  المتعلقة  والدولية 
وعوامل  البيئة  على  بالمحافظة  يتعلق  فيما  المستجدات 
داخل  منها  الحد  في  المساهمة  وكيفية  المناخي  التغير 

المؤسسة وشركاتها. 

أن يكون لدى العاملين الخلفية التكنولوجية الازمة لمعرفة 	 
النظيفة  الطاقة  مؤشرات  بقياس  المتعلقة  التقنية  األمور 

واإلنتاج واالستهاك.

للتنميــة  هدفــا   17 المتحــدة  األمــم  منظمــة  وضعــت 
المستدامة... فأيهم كان له األلوية لديكم ؟

انطاقا من ركائز عمل قطاع التخطيط والتي تعنى بوضع الخطط 
األداء لدى  الكويت ومتابعة مؤشرات قياس  الطاقة في  لمستقبل 
شركات القطاع النفطي، فإن من أهم األهداف التي تعتبر أولوية 
نظيفة  طاقة  بتوفير  المعنية  األهداف  هي  التخطيط  قطاع  لدى 
وبأسعار معقولة، العمل الائق ونمو االقتصاد، االستهاك واإلنتاج 

المسؤوالن وعقد الشراكات لتحقيق األهداف. 

اهتماما  التابعة  وشركاتها  الكويتية  البترول  مؤسسة  تولي  كما 
خاصا بالمسؤولية المجتمعية حيث تبادر المؤسسة بتقديم الدعم 
بالدولة،  العام  النفع  وجمعيات  جهات  من  كبير  لعدد  والتبرعات 
فقد  الفاعلة  المجتمعية  والمسؤولية  الشراكة  لمبدأ  وتجسيداً 
واستراتيجيات  سياسات  في  المجتمعية  المسؤولية  تضمين  تم 
المؤسسة وذلك لضمان استمرارية العمل فيها، فتحرص مؤسسة 
تنمية  في  ومؤثر  فعال  عنصر  تكون  أن  على  الكويتية  البترول 

المجتمع إلى جانب دورها األساسي في دعم االقتصاد المحلي.

وختاما نــود التعرف علــى الخطط المســتقبلية والرؤية 
قطــاع  يخــص  فيمــا  االســتدامة  لخطــة  المــدى  بعيــدة 

التخطيط؟

تسعى مؤسسة البترول الكويتية من خال عملها الدؤوب للنهوض 
والمشاريع  الخطط  وضع  على  والعمل  عام  بشكل  الطاقة  بقطاع 
وقت  في  والبديلة،  النظيفة  الطاقة  مصادر  لتوفير  المستقبلية 
الطاقة  لتوفير  السبل  أفضل  عن  البحث  في  الدول  فيه  تتسابق 
البيئية واالجتماعية، كما تسعى المؤسسة  الازمة بأقل األضرار 
لوضع الكويت على خارطة الدول المتصدرة في هذا المجال، مع 
الحفاظ على المعايير االجتماعية والحفاظ على البيئة والنهوض 

باالقتصاد من أجل غد أفضل. 
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"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


